
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROST EDÍ 
100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

  V Praze dne 12. 2. 2015 
  .j.:     7341/ENV/15 
 
 
 
  

ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ 

podle § 10d zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na životní prost edí),  

ve zn ní pozd jších p edpis  

 

 

Identifika ní údaje: 

 

Název:   Národní plán povodí Odry  

 
Charakter koncepce:  

Národní plán povodí Odry (dále též jen „NPP Odry“) stanoví konkrétní cíle pro ochranu 
a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystém , pro snížení 
nep íznivých ú ink  povodní a sucha, pro hospoda ení s povrchovými a podzemními vodami 
a udržitelné užívání t chto vod pro zajišt ní vodohospodá ských služeb a pro zlepšování vodních 
pom r  a pro ochranu ekologické stability krajiny.  

Proces plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých cyklech dle Rámcové sm rnice 
o vodách . 2000/60/ES. Obsah plánu povodí je pak dále upraven vyhláškou . 24/2011 Sb., 
o plánech povodí a plánech pro zvládání povod ových rizik, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Ú elem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemn  harmonizovat ve ejné zájmy 
ochrany vod jako složky životního prost edí, snížení nep íznivých ú ink  povodní a sucha 
a udržitelného užívání vodních zdroj , zejména pro ú ely zásobování pitnou vodou. 

NPP Odry stejn  jako ostatní národní plány povodí a plány pro zvládání povod ových rizik 
je podkladem pro výkon ve ejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní ízení.  

NPP Odry bude dopln n plány povodí pro dv  díl í povodí, a to pro díl í povodí Horní 
Odry a díl í povodí Lužické Nisy a ostatních p ítok  Odry.  

 
Umíst ní:   oblast povodí Odry 

 
P edkladatel:  Ministerstvo životního prost edí a Ministerstvo zem d lství 

 

 

 

Neznámá platnost
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Pr b h zjiš ovacího ízení: 

Zjiš ovací ízení bylo zahájeno dne 12. 1. 2015 zve ejn ním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do n j nahlížet (dále též jen „informace“) na ú ední desce 
posledního dot eného kraje. Informace byla rovn ž zve ejn na v Informa ním systému 
SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP195K, a zaslána 
dot eným územním samosprávným celk m pro zve ejn ní na ú edních deskách.  
 Informace o oznámení koncepce byla písemn  zaslána také dot eným správním ú ad m.  

 

Souhrnné vypo ádání p ipomínek: 

Ministerstvo životního prost edí, odbor posuzování vliv  na životní prost edí 
a integrované prevence, odd lení SEA, obdrželo vyjád ení celkem od 57 subjekt . P ipomínky 
týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto záv ru 
zjiš ovacího ízení. Kopie všech došlých vyjád ení byly p edány p edkladateli koncepce 
k využití.  

 

Záv r: 

Na podklad  oznámení koncepce a vyjád ení obdržených k oznámení koncepce provedlo 
Ministerstvo životního prost edí podle kritérií uvedených v p íloze . 8 zákona . 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále též jen „zákon o posuzování vliv  na životní prost edí“) zjiš ovací 
ízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím záv rem. 

Národní plán povodí Odry jako koncepce napl ující dikci ustanovení  
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vliv  na životní prost edí bude p edm tem 
posuzování vliv  na životní prost edí. 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavk  
daných zejména § 2, § 10b a p ílohou . 9 zákona, ale také se zam ením na níže uvedené 
aspekty plynoucí ze zjiš ovacího ízení, zejména: 

1) Vyhodnotit, zda je NPP Odry v souladu s relevantními krajskými a celostátními 
koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany p írody a krajiny (nap . Aktualizací Státního 
programu ochrany p írody a krajiny R, Strategií ochrany biologické rozmanitosti R, 
Státní politikou životního prost edí R 2012-2020), s Aktualizací Strategie udržitelného 
rozvoje R, Koncepcí ešení problematiky ochrany p ed povodn mi v R s využitím 
technických a p írod  blízkých opat ení, plány odpadového hospodá ství a s platnými 
územn  plánovacími dokumentacemi dot ených kraj .  

2) Vyhodnotit, zda je NPP Odry v souladu se strategickým dokumentem Zdraví 
2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence. 

3) Vyhodnotit NPP Odry z hlediska vliv  na ve ejné zdraví ve smyslu p ílohy . 9 zákona 
o posuzování vliv  na životní prost edí se zam ením zejména na zdravotní aspekty 
kvality podzemních a povrchových vod využívaných k pitným a rekrea ním ú el m a na 
problematiku zajišt ní ochrany obyvatel p ed povodn mi.  

4) Vyhodnotit vliv NPP Odry na zvlášt  chrán ná území (dále jen „ZCHÚ“) a jejich 
ochranná pásma, zárove  vyhodnotit, zda realizací opat ení vedoucích k napln ní 
v koncepci uvedených cíl  nem že dojít k ohrožení p edm t  a cíl  ochrany t chto území.  
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5) S ohledem na p edchozí bod ve vyhodnocení navrhnout p ípadná opat ení k p edcházení, 
vylou ení, snížení i kompenzaci negativních vliv  na ZCHÚ. 

6) Vyhodnotit vliv navrhovaných opat ení v rámci NPP Odry na vodní ekosystémy 
a na jejich flóru a faunu, p edevším pak na životní podmínky druh  závislých na ur itém 
vodním režimu, na migra ní a reproduk ní možnosti vodních živo ich .   

7) Vyhodnotit vliv NPP Odry ve vztahu k obecné ochran  p írody a krajiny (vliv  
na krajinný ráz, významné krajinné prvky, p írodní parky, územní systém ekologické 
stability). 

8) Vyhodnotit možné vlivy NPP Odry na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa v etn  jejich 
ochranných pásem zejména s ohledem na p irozenou obnovu a zakládání lesních porost , 
zvyšování biodiverzity porost , zakládání prvk  rozptýlené zelen  v krajin . 

9) Vyhodnotit, zda a jak jsou v NPP Odry zohledn ny zásady ochrany zem d lského 
p dního fondu, zejména s ohledem na zábory kvalitní zem d lské p dy.  

10) Vyhodnotit, zda a jak jsou v rámci NPP Odry navrhovaná opat ení ke snížení 
nep íznivých ú ink  povodní a sucha v souladu s ochranou životního prost edí 
se zam ením na ochranu p írody a krajiny a up ednost ování p írod  blízkých opat ení.  

11) Vyhodnotit, zda a jak NPP Odry eší odstra ování odpadních vod, zda podporuje 
vybudování pop . intenzifikaci istíren odpadních vod a kanalizací, a to i v malých obcích. 
Vyhodnotit, zda a jak NPP Odry zabezpe uje snížení zne išt ní nebezpe nými látkami, 
nutrienty a organickými látkami. 

12) Vyhodnotit, jak NPP Odry p ispívá ke zvýšení reten ní schopnosti krajiny. 

13) Vyhodnotit, zda a jak NPP Odry zohled uje prost edí kulturních památek a památkov  
chrán ná území dle zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

14) Vyhodnotit vliv NPP Odry na vyváženost mezi opat eními technicistního charakteru 
sm ujícími k zajišt ní funkce vodního toku a opat eními provád nými v zájmu ochrany 
vodních a na vodu vázaných ekosystém .  

15) Vyhodnotit možnosti snížení nep íznivých ú ink  starých ekologických zát ží 
na povrchové vody, podzemní vody a vodní ekosystémy. 

16) Vyhodnotit vliv NPP Odry na p ípadná ložiska nerostných surovin v evidovaných 
chrán ných ložiskových územích a dobývacích prostorech. 

17) Vyhodnotit, zda a jak NPP Odry zohled uje problematiku d lních vod vytékajících  
do povrchových pop ípad  do podzemních vod. 

18) Vyhodnotit vliv NPP Odry na p írodní lé ivé zdroje a zdroje p írodních minerálních vod. 

19) Vyhodnotit, zda a jak NPP Odry eší výstavbu i posílení energetické infrastruktury a její 
dopady na p írodu a krajinu, krajinný ráz a fragmentaci krajiny. 

20) Vzhledem ke skute nosti, že zpracovatel oznámení koncepce NPP Odry nevylou il možné 
vlivy koncepce p esahující hranice eské republiky, je nutné pro pot eby p ípadného 
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p eshrani ního posuzování vliv  koncepce na životní prost edí a ve ejné zdraví tento 
p edpoklad vyhodnotit s jasným výrokem, zda území dot ené návrhem koncepce m že 
zasahovat mimo území R, tj. zda by území dot eného státu mohlo být provedením 
koncepce závažn  ovlivn no. Pokud ano, pak požadujeme ur it možné vlivy koncepce na 
území dot ených stát , odhadnout míru jejich významnosti  
a specifikovat p ípadné dot ené území za hranicemi R. 

21) Požadavky stanovené v záv ru zjiš ovacího ízení a všechna vyjád ení, která MŽP 
obdrželo v pr b hu zjiš ovacího ízení, je nezbytné ve vyhodnocení vliv  NPP Odry na 
životní prost edí a ve ejné zdraví vypo ádat.  

 
Jelikož p íslušné orgány ochrany p írody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 zákona 

. 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále též jen „zákon 
o ochran  p írody a krajiny), nevylou ily významný vliv na území evropsky významné lokality 
nebo pta í oblasti podléhá tato koncepce posouzení d sledk  na evropsky významné lokality 
a pta í oblasti dle § 45h a §45i zákona o ochran  p írody a krajiny. 

 
Ve vyhodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, pop . n který v ní blíže 

specifikovaný zám r, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo pta í 
oblasti.  Dále je nutné p i tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní p ipomínky p íslušných 
orgán  ochrany p írody a krajiny. 

 
  V p ípadech, kdy budou hodnoceny varianty ešení, požadujeme uvedení jasného výroku, 
zda jsou jednotlivé varianty p ípustné nebo nep ípustné, pop . podmín n  p ípustné. Dále 
požadujeme ur ení po adí jednotlivých p ípustných variant z hlediska vliv  na životní prost edí 
a ve ejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty p ípustné a za jakých podmínek, v etn  
navržení a posouzení opat ení k p edcházení nep íznivých vliv , pop . k jejich vylou ení, 
snížení, zmírn ní anebo kompenzaci. Výrok se m že lišit k jednotlivým variantám. 
 

S ohledem na po et dot ených správních ú ad  a dot ených územních samosprávných 
celk  a s ohledem na existenci Informa ního systému SEA stanovuje p íslušný ú ad po et 
návrh  koncepce, jejichž nedílnou sou ástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,  
pro p edložení na 2 ks v tišt né podob  a 100 ks v elektronické podob  na CD. 

 
 
 
 
 

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 
editel odboru 

posuzování vliv  na životní prost edí 
a integrované prevence 

        (otisk ú edního razítka) 

 
 
 
Obdrží: 

p edkladatel, dot ené správní ú ady, dot ené územní samosprávné celky 
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P ílohy: obdrží p edkladatel 

1. kopie vyjád ení MŽP, odboru zvláštní územní ochrany p írody a krajiny 
2. kopie vyjád ení MŽP, odboru odpad  
3. kopie vyjád ení MŽP, odboru ochrany ovzduší 
4. kopie vyjád ení eské inspekce životního prost edí, OI Liberec 
5. kopie vyjád ení eské inspekce životního prost edí, OI Brno 
6. kopie vyjád ení eské inspekce životního prost edí, OI Ústí nad Labem 
7. kopie vyjád ení eské inspekce životního prost edí, OI Olomouc 
8. kopie vyjád ení eská inspekce životního prost edí, OI Ostrava 
9. kopie vyjád ení Obvodního bá ského ú adu pro území kraj  Královéhradeckého a Pardubického 
10. kopie vyjád ení Obvodního bá ského ú adu pro území kraj  Moravskoslezského a Olomouckého 
11. kopie vyjád ení Obvodního bá ského ú adu pro území kraj  Libereckého a Vyso ina 
12. kopie vyjád ení Obvodního bá ského ú adu pro území kraje Ústeckého 
13. kopie vyjád ení Krajské hygienické stanice Zlínského se sídlem ve Zlín  
14. kopie vyjád ení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
15. kopie vyjád ení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci  
16. kopie vyjád ení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  
17. kopie vyjád ení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  
18. kopie vyjád ení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav   
19. kopie vyjád ení Krajského hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci 

Králové 
20. kopie vyjád ení Krajského ú adu Pardubického kraje, odboru životního prost edí a zem d lství 
21. kopie vyjád ení Krajského ú adu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové pé e 
22. kopie vyjád ení Krajského ú adu Moravskoslezského kraje, odboru životního prost edí 

a zem d lství 
23. kopie vyjád ení Krajského ú adu Olomouckého kraje, odboru životního prost edí a zem d lství 
24. kopie vyjád ení Krajského ú adu Olomouckého kraje, odboru kultury a památkové pé e 
25. kopie vyjád ení Krajského ú adu Zlínského kraje, odboru životního prost edí a zem d lství 
26. kopie vyjád ení Krajského ú adu Libereckého kraje 
27. kopie vyjád ení Krajského ú adu Královéhradeckého kraje 
28. kopie vyjád ení Olomouckého kraje 
29. kopie vyjád ení Libereckého kraje 
30. kopie vyjád ení m sta Krnov 
31. kopie vyjád ení m sta Nový Bor 
32. kopie vyjád ení m sta Bohumín 
33. kopie vyjád ení m sta Hranice 
34. kopie vyjád ení statutárního m sta Karviná 
35. kopie vyjád ení statutárního m sta Ostrava 
36. kopie vyjád ení statutárního m sta Liberec 
37. kopie vyjád ení M stského ú adu Nový Ji ín, odboru životního prost edí 
38. kopie vyjád ení M stského ú adu Kop ivnice, odboru životního prost edí 
39. kopie vyjád ení M stského ú adu Odry, odboru životního prost edí 
40. kopie vyjád ení M stského ú adu eský T šín, odboru výstavby a životního prost edí  
41. kopie vyjád ení M stského ú adu Rýma ov, odboru životního prost edí 
42. kopie vyjád ení M stského ú adu Králíky, majetkového odboru 
43. kopie vyjád ení M stského ú adu T inec, odboru životního prost edí a zem d lství 
44. kopie vyjád ení M stského ú adu Bruntál, odboru životního prost edí, silni ního hospodá ství a 

zem d lství 
45. kopie vyjád ení M stského ú adu Bohumín, odboru životního prost edí a služeb 
46. kopie vyjád ení Magistrátu m sta Frýdku-Místku, odboru životního prost edí a zem d lství 
47. kopie vyjád ení Magistrátu m sta Ostravy, odboru ochrany životního prost edí 
48. kopie vyjád ení Magistrátu m sta Olomouce, odboru životního prost edí 
49. kopie vyjád ení Magistrátu m sta Karviné, odboru stavebního a životního prost edí 
50. kopie vyjád ení Magistrátu m sta Liberec, odboru životního prost edí 
51. kopie vyjád ení Magistrátu m sta Haví ova, odboru životního prost edí 
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52. kopie vyjád ení obce Partutovice 
53. kopie vyjád ení AOPK R 
54. kopie vyjád ení AOPK R, RP Východní echy 
55. kopie vyjád ení Správy Krkonošského národního parku 
56. kopie vyjád ení Státního ú adu pro jadernou bezpe nost 
57. kopie vyjád ení Újezdního ú adu vojenského újezdu Libavá 


